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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم

 ،وصلى هللا وسلم وبارك علىى بييبىا محمىد وعلىى ولىب وصىحبب   معىين ،الحمد هلل رب العالمين
اإليمان بما وصف بب بفسب في  :ومن اإليمان باهلل :فقد قال المصبف رحمب هللا تعالى ، ما بعد
ومىن  ،من غير تحريف وال تعطيل - عليب وسلمصلى هللا-وبما وصفب بب رسولب محمد  ،كتابب

 ،يل يؤمبون بأن هللا سىبحابب لىيك كمثلىب  ىيو ولىو السىميي البصىير ،غير تكييف وال  تمثيل
وال يلحىدون فىي  سىما ب  ،وال يحرفىون الكلىم عىن موا ىعب ،فال يبفون عبب ما وصف بىب بفسىب

ب سىبحابب ال سىمي لىب وال كفىو وال بىد ألبى ؛وال يكّيفون وال يمّثلون صفاتب بصفات خلقب ،ووياتب
و حسىن حىديثا  و صىد  قىيالا  ،فإبب  علىم يبفسىب وبريىر  -سبحابب وتعالى-وال يقاك يخلقب  ،لب

 .من خلقب
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد: ،أجمعين
وأنهاااا ااااا اعتفااااد الجرةاااة الناجياااة  ،مضااامون  ااا ه الرساااالة -تعاااالىرحماااه هللا -لماااا  كااار الم لااا  

وأن تراجا   ،المنصورة إلى ةيام الساعة أ ل السنة والجماعة التاا ينبياا أن يعال عليهاا بالنواجا 
ووصلت إلى زواياا وبباياا ماا كانات  ،باستمرار ال سيما اا   ه األوةات التا كثرت ايها الشبهات

اعلااى اسنسااان أن يتعا ااد  ،جااود  اا ه الوسااايل التااا ابتلااا النااا  بهاااةباال و  ،تصاال إليهااا ةباال  لااك
درساانا اااا الدراسااة النفاميااة اااا المرحلااة  ،أنااا درساات :عفياادة الساال  الصااالم باسااتمرار وال يفااو 

 أيًضااودرسانا  ،االبتدايية درسنا كتب الشيخ محمد بن عبدالو اب األصو  الثالثة والفواعاد ويير اا
ال يكجااا  ،ودرساانا اااا الجامعااة وتركنااا ،كتاااب التوحيااد والواساالية والحمويااةاااا المتوساال والثااانو  

وما اتئ  ،وتعرل يدا بأسلوب آبر ،ألن الشبه تتجدد وتتلّون وُتعرل اليوم بأسلوب وثوب ؛  ا
ا ا راسابً متيًنا اعلى لالب العلم أن ي صل نجسه اا   ا البااب تأصايالً  ،المبتدعة يعرضون شبههم

أن يثبتااه  -جااّل وعااال-باال يصاادل اللجااأ إلااى هللا  ،وال يعتمااد علااى  اا ا ،بهاتال تزعزعااه  اا ه الشاا
ثام  ،يعنا اا أو  األمار يعتماد علاى ماا تعلماه أوالً ألن المسألة مسألة استدراج  ؛على ةوله الثابت

يستمر تلفى إليه شبهة وةد نسا األصل الا   يا و  إلياه وعرجا  علياه مان كاالم أ ال العلام الم عاد 
ثام إ ا ألفيات إلياه الشابه إ ا كانات واضاحة مان  ،ألنه اعتمد على معلومات ساابفة ؛نةبالكتاب والس

ن كانت يير واضحة بجية ألبست لباا    ،معلوماته استلاع رد ا واسشاكا   ،الحا  مشات علياه وا 
ول ا يتردد كثيار حتاى مان لاالب العلام ااا بعال  ؛تموج بناو أننا اا زمان الشبه تتفا انا األمواج 

ا علاااى أساااا  ةاااو  مااان الكتااااب متيًنااا ااسنساااان الم صااال تأصااايالً  ؟ اااو حااا  أو بالااالالكاااالم  ااال 
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جاّل -وعليناا أن نتعا اد  ا ا ونساأ  هللا  ،اعلينا العناياة بها ا الشاأن ،والسنة ال تضره   ه الشبهات
 أن يثبتنا على الفو  الح .  -وعال

ة دياادنهم النفاار اااا تجسااير المعتزلاا تجااد مااثالً  ،بعاال الكتااب المبتدعااة يتعا اادون كتاابهم ويفر ونهااا
أ  شاب  علاى مساتوع معاين إال إ ا بلا  مان واياه مان الشابه ماا ال يساتلي  رده  ،الكشاف ماثالً 

اا ل اااا اهاام  اا ه الشاابه التااا بجياات علااى بعاال ماان ينتسااب إلااى  التأصاايل والمتانااة والنبا ااة والح 
وةال مثال  ا ا أو  ،ةيشول ا ال ين أبارزوا شابه الزمبشار  ااا كشاااه مان االعتزالياات بالمناا ؛العلم

االشاابه ةويااة جاادً  هأشااد اااا تجسااير الااراز  عنااد عنااده شاابه  ،ا تمااوج بلالااب العلاام إ ا ةاارأه يياار م ص 
، أو ممااا ال يعتفااده ،يجليهااا مثاال الشاام  سااواا كااان ممااا يعتفااده  ااو ويسااوةها علااى جهااة التفرعاار

دعاى بعال أ ال العلام أن  و  ا ماا ،اا يكون ضعيجً الرد يالبً  لكن ،ا الشبهةويسوةه للرد عليه يجلّ 
الالب العلم عليه أن ُيعنى بعفيدة السال   ،ا وعجيب عنها نسييةإن الراز  ي كر الشبهة نفدً  :يفو 

 ثم بعد  لك يتفا   ه الكتب التا ُدّ   ،الصالم من األصو  المعتمدة عند أ ل العلم كه ا الكتاب
اإ ا كان مان المنزلاة بحياس يساتلي   ،افد يشرب ةلبه شبهة ال يستلي  أن يجيب عنها ،ايها السم

وةاد تاولى أيماة اسساالم  ،أن يرد   ه الشابهة ويجناد ا  ا ا مللاوب أن يفارأ  ا ه الكتاب وعارد عليهاا
ن ترددوا اا أو  األمار ااا  كار الشابهة أو البدعاة ،الرد على المبتدعة تولوا الرد عليهم ألنهام  ؛وا 

م بعد  لاك لماا شااعت  ا ه الشابهة وانتشارت ااا ث ،ويكجينا أن ننشر الح  ،يفولون   ه تروعج لها
يا كر  ا ه الشابه وعجياب  ،وصار شيخ اسسالم ي كر ا وعجيب عنها ،المسلمين اضلر إلى  كر ا

  .عنها
الا ين  ام علاى  ،أ ال السانة والجماعاة ،المنصورة إلاى ةياام السااعة ،)  ا  و اعتفاد الجرةة الناجية
ومان ا تادع واةتادع بهام إلاى ةياام السااعة   -لياه وسالمصالى هللا ع-األثر من صاحابة رساو  هللا 

و ا ا الوصاا  إنمااا  ااو للايجاة واحاادة ارةااة واحاادة ال تحتماال التعادد التعاادد المبنااا علااى االبااتالف 
اللبار  لاي  مان أ ال  :اا   ا الباب لما ا؟ ألّناا لماا ةررناا أنهام أ ال الحاديس ةاد يفاو  ةايال ماثالً 

ال  :نفااو  ،واللبار  مجساار ، ا؟ ألنكاام ةااررتم أنهام أ اال الحااديسمان الجرةااة الناجيااة لمااالسانة ولااي  
واةار وا ااا تجسايره  ،من كبار المحدثين ،اللبر  من كبار أيمة الحديس ، ّون على نجسك يا أبا

إنمااا تجساايره باااألثر الااي  معنااى أننااا نأباا   اا ه الكلمااة ونلبفهااا علااى  ؛وشااوف الجاااّدة التااا ساالكها
  .وعنبيا أن يتنبه له ا ،نا اا التبص  اا الحديسالمجهوم أو العرف السايد بين

)و و اسيمان باهلل وماليكته وكتبه ورسله والبعس بعد الموت واسيمان بالفادر بياره وشاره  األركاان 
حينماا ساأ   -عليه الّساالم-الستة التا جاات اا حديس أبا  رعرة المتج  عليه اا ةصة جبرعل 

وجاااات  ،اسسااالم واسيمااان واسحسااان :دين بأبوابااه الثالثااةعاان الاا -عليااه الصااالة والسااالم-النبااا 
  .اا آيات من الفرآن الكرعم أيًضا
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)ومن اسيمان باهلل  من  ا ه تبعيضاية أو بيانياة؟ تبعيضاية لماا ا؟ ألن اسيماان بماا وصا  هللا باه 
واالعتااراف  ن اسيمااان باااهلل يتضاامن اسةاارار بوجااودهإ ا:ألننااا ةلنااا سااابفً  ؛نجسااه بعاال اسيمااان باااهلل

 اا ا األبياار بعاال ممااا  ،إاااراده بالوحدانيااة بالربوبيااة واأللو يااة واألسااماا والصااجات ،واعتفاااد  لااك
ومااان  ،ومااان اسيماااان بااااهلل الااا    كرناااا أركاناااه ،اهاااا تبعيضاااية -جاااّل وعاااال-يللباااه اسيماااان بااااهلل 

لبمسااة المعلواااة اآلن األركااان الماا كورة ا ،اسيمااان بمااا وصاا  بااه نجسااه اااا كتابااه :اسيمااان باااهلل
 اال  ااا أركااان لبيمااان باااهلل أو أركااان لبيمااان؟ أركااان اسيمااان التااا  ااا  -جااّل وعااال-علااى هللا 

 ..اسيماان بالكتاب إلاى :والثالاس ،اسيمان بالماليكة :والركن الثانا ،الركن األو  منها اسيمان باهلل
يمان بما وص  هللا باه نجساه ااا من اسيمان باهلل بعل الركن األو  من أركان اسيمان اس ،آبره
 ا ا البااب الييباا الاا   مادع مان اعتفااده  ،-صالى هللا علياه وساالم-وبماا وصاجه بااه رساوله  ،كتاباه

أماااا اسيماااان  ،ألن اسيماااان باليياااب  اااو الااا   ياااد  علاااى صااادل اسيماااان ؛الااا ين ي مناااون باليياااب
يعناا  ال يمكان أن  ، عاانبالشهادة الشاا المشا د   ا لي  اياه داللاة علاى صادل االعتفااد واس

  ا إيمان بالشهادة  ،أو أن الشم  لالعة أو يايبة ،يفا  عليك أن تعتفد أن   ه السارعة موجودة
 لكن متى يمدع اسنسان؟  ،ألنه مدرك بالحوا  ؛اال يمدع به اسنسان

يمانااه بالييااب الاا   ال يدركااه بحواسااه وال بعفلااه  اا ا  ااو الاا   يماادع بااه ،إ ا آماان بالييااب ألنااه  ؛وا 
كثيار مان الناا   ،-علياه الصاالة والساالم- واه تب  لماا جااا باه النباا  ،يد  على أنه م من اعالً 

 ،تفااو  الاان  ماان الكتاااب والساانة يااد  علااى  لااك ال بااد أن نفتناا  ،اآلن يناااةش ال بااد أن يفناا  بكاا ا
يفارأ علايهم وةبال سانوات يسايرة عاوام ااا مساجد  ،  ه ما تدبل العفل وال تدبل المزاج ال بد يفتنا 

اجاا ايه  كر بعل األببار التاا تكاون ااا  ،شب  من كتاب و و لي  ببعيد منهم إال أنه يفرأ
منها أن ببر الدجا  يبل   أن مثالً  -عليه الصالة والسالم-و ا مما را  إلى النبا  ،آبر الزمان

ماا لاك  :ا ةا ،الدنيا لوعلة عرعضة ؟لون ساعة شأيو  :ةا  واحد من الحاضرعن ،النا  اا ساعة
 ،يبلاا  اااا ساااعة ،آمنااا باااهلل وبرسااوله :ةااا  -عليااه الصااالة والسااالم- اا ا مراااوع إلااى النبااا  ،كااالم

لاى الساماا  اا ا  وعراناا إيماان أباا بكاار وتصادي  أباا بكاار ااا الرحلاة النبويااة إلاى بيات المفااد  وا 
يإيمان بالييب لو يعرل اليوم و  ماا سامعوه  لماا تزعزعات ثوابات الناا  وعفاياد م بسابب ؟ش يفا ا 

اسيماان بماا وصا  باه نجساه ااا كتاباه وبماا وصاجه باه  :امان اسيماان بااهلل .مان شابهات وشاهوات
وايااه مصاادر ثالاس أو مااا ايااه؟ يعناا األحكااام لهااا مصااادر  -صاالى هللا علياه وساالم-رساوله محمااد 

جماااع  لكاان  نااا األمااور الييبيااة  مااا اثنااان افاال وال مصاادر ،تلفااا يعنااا ايااه كتاااب وساانة وةيااا  وا 
ال تبلياه األاهاام وال تدركاه  ،ألن   ه أمور مييبة ماا تادرك باالرأ  وال بالعفال ؛ثالس الكتاب والسنة

الا    -علياه الصاالة والساالم-وعن نبياه  -جّل وعال-اال لرع  لنا إال ما جاا عن هللا  ،األو ام
اتها إال ماا جااناا ااألمور الييبية   ا مرد ا وال لرع  لنا وال وسيلة إلى معر  ،ال ينل  عن الهوع 
جاّل -وماا أعلماه هللا  ،إال ماا أدركاه  ا ا أما من ال علم له بالييب اإنه ال يدرك ،عمن يعلم الييب
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 ناك أمور ييبية و ا من أةرب األماور  -عليه الصالة والسالم-وما أللعه عليه كالنبا  -وعال
تسااتلي  أن  ،جنبيااك صاا  لااا روحااك التااا بااين :لااو يفااو  لااك ةاياال ،إليااك ال تسااتلي  أن تاادركها

لااو ةياال لااك صاا  لنااا  ،تصااجها؟ ايااه أةاارب ماان الااروع؟ مااا ايااه أةاارب ماان روحااك التااا بااين جنبيااك
وا  ا برجااات مااان جسااادك  ،ال تساااتلي  أن تصااا  الاااروع التاااا بهاااا حياتاااك ،روحاااك ماااا اساااتلعت

بااه ممااا  -جااّل وعااال-بااه والاا   أبباارك هللا  -جااّل وعااال-  إال بمااا أبباارك هللا يلتال تساا ،انتهياات
وباابل  ،باااب ميلاا   ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ژ: -جااّل وعااال-يتعلاا  بااالروع ةولااه 

وبعادين النهاياة نرجا   ،جسام لليا  ااعال تاارك ،واا حد الاروع ،النا  وتكلموا اا تعرع  الروع
 وما ايه جواب أسد من   ا.  ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژإلى اآلية 

ألناااه ال يتصاااور موجاااود ال  ؛أثبااات لاااه صاااجات -الجاااّل وعااا-)اسيماااان بماااا وصااا  باااه نجساااه  هللا 
 اال يمكاان أن نساتبد  كلمااة بمااا وصا  بااه نجسااه أن  ،صاجات لااه ال يتصاور موجااود ال صااجات لاه

يالجرل بين الصجة والنعت و  ،بما نعت هللا به نجسه اا كتابه :نفو   ش الجرل بينهما؟ ا 
 لالب: .........

و اا ا  ،نعاات :ا يفولااون وأحياًناا ،صااجة :ا يفولااون حياًنااأ ،يعنااا النحاااة حينمااا يعربااون جاااا زعااد العاةاال
لكاان  ناااك اااارول دةيفااة بااين األلجاااا  التااا يفااان  ،المعااروف المتبااادر أنهماااا اااا الجملااة مترادااااان

 ناااك كتاااب اااا  اا ا  ،نااه يياار المااالزم والنعاات للوصاا  المااالزمإ :تراداهااا ايفولااون اااا الوصاا 
مااا ايااه  :ا باتًّااا يفااو ينجيااه نجًياا ،ماان ينجااا التاارادفألن ماان أ اال الليااة  ؛الباااب اساامه الجاارول الليويااة

ااا  ا ا الكتااب اارول دةيفاة ال أباو  اال  العساكر    ا ا وأوجاد ،كلمة تساو  أبارع مان كال وجاه
 تبلر على با  كثير من النا . 

صااجات لااه اااا كتابااه اااا الفاارآن بعضااها  كاار  -جااّل وعااال-)بمااا وصاا  بااه نجسااه اااا كتابااه  هللا 
بعضها مما ي ب  ويشت  من األسماا وبعضها ما جاا على لرعا  اسبباار على سبيل الوص  و 

-االسام والصاجة والببار عان هللا  -جاّل وعاال-اعندنا النصو  اا   ا مما يضاف إلاى هللا  ،به
 ،بمعناى أناك ال تساتلي  أن تشات  مان الصاجة اسام ،اعنادنا االسام و او أضاي  الادواير -جّل وعال

تشات   -علياه الصاالة والساالم-اا كتابه وعلى لسانه نبياه  -جّل وعال-لكن االسم ال   ثبت هلل 
إال بماااا أثبتاااه  -جاااّل وعاااال-يلياااه الوصااا  والوصااا  الااا   ال يوصااا  هللا  ،مناااه صاااجة وال عكااا 

ولاا ا يبتلجااون اااا بعاال  ؛اااأمره أوساا  عنااد أ اال العلاام -جااّل وعااال-وأمااا اسببااار عاان هللا  ،لنجسااه
ت علااى أسااا  أنهااا أسااماا أو صااجات أو مجاارد إببااار األحاديااس واااا بعاال النصااو   اال جاااا

 -جااّل وعااال-إن ماان أساماا هللا  :ا  اال نفاو إن هللا ليااب ال يفبال إال ليًباا ؟-جااّل وعاال-عان هللا 
ولا ا يتاداو  أ ال العلام ماا  ؟والببار اياه ساعة -جّل وعاال-إن   ا ببر عن هللا  :أو نفو  ،الليب

حينما  ،ال من الكتاب والسنةولي  له أصل  -وعال جلّ -جاا اا كتب اللية مما يضاف إلى هللا 
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 :نفاو  ا ال يمكان أن نأبا  مان  ا ا الكاالم اسامً  ،نواك هللا ببير أ  ةصادك :يعراون النية يفولون 
 ا ا إ ا ةبلناا مثال  ا ا الكاالم توساعنا ااا ةباو   ،أو أن هللا يوصا  بالنياة  ا ا مجارد ببار ،الناو  
إن كان مما يلي  به وعارادف ماا  -جّل وعال-ببر عن هللا  و  ا منهج لبعل أ ل العلم ،األببار

والاادايرة الضاايفة التااا ال تجااوز  ،ااادايرة اسببااار أوساا  وأضااي  منهااا الوصاا  ،جاااا عنااه ةااد يفباال
 بحا  أن يتصرف ايها أو تفا  بيير ا أو تستنبل من يير ا دايرة األسماا ما يمكن. 

 ڻ ڻ    ڻ ں ں ژ -جااّل وعااال-  إلااى هللا )بمااا وصاا  بااه نجسااه اااا كتابااه  جاااات إضااااة الاانج

جاااّل -تثبااات الااانج  هلل  ،جااااات ااااا الفااارآن -جاااّل وعاااال- ااا ه إضاااااة إلاااى هللا   ژ ہہ ۀ ۀ ڻ
  .-وعال

أ ل العلم بما ايهم  :بما وص  به  اته؟ يعنا :)بما وص  به نجسه  ليب  ل نستلي  أن نفو 
اكمااا أن  اتااه ال تشاابه  ؛م اااا الاا اتشاايخ اسسااالم يفااررون أن الكااالم اااا الصااجات ااارع عاان الكااال

 هلل  ات ونشيل كلمة نجسه نض   اته؟  :اهل نفو  ،ال وات اك لك صجاته ال تشبه الصجات
 لالب: ........

لكاان  اال نسااتلي  أن نبااد  بمااا وصاا  بااه نجسااه بمااا وصاا  بااه  اتااه؟  ،الاانج  ثبتاات اااا الفاارآن
اكمااا أن هلل  ات ال تشاابه الاا وات لااه  :يعنااا شايخ اسسااالم يفااو  ،جااات علااى لسااان أيمااة اسسااالم

 صجات ال تشبه الصجات، ممكن أو ما  و ممكن؟  أيًضا
 لالب: ...........

 األصل أن نفتصر على ما جاا اا الفرآن لكن..
 لالب: ........

نحاان نحلاال كااالم الم لاا  جينااا إلااى كلمااة: )بمااا وصاا    اال  ،ال، مااا نااتكلم عاان الصااجات ال اتيااة
  ونفاااو  نعااات؟ و ااال نساااتلي  أن نشااايل كلماااة نجساااه ونضااا   اتاااه أو ال نساااتلي  أن نشااايل وصااا

 :الاا ات جاااات بكثاارة علااى لسااان أ اال العلاام يفولااون  ،وعرانااا أن الاانج  ثابتااة اااا الفاارآن ؟نسااتلي 
 ةصد  أو ما اهمتوه؟ مأنتم اهمت ،ال ات اسلهية

 لالب: .........
أناات أردت أن   اال نسااتلي  مااثالً  :لكاان أةااو  ،يااا أبااا مااا  ااو تحرعاا  أنااا ال أيياار كتاااب الشاايخ

لماا ا  ،مفلد الشيخ اا كال شااا وكاالم مارادف لبعضاه أناوةلت ما  ،ت ل  صرت اا مفام الشيخ
كالم الشيخ نجسه، يبادو أنكام  ،وال نحن بنجيب كالم المبتدعة ونيير اا كالم أ ل السنة ؟ال أيير
مكاان مااا يماار بنااا ماارة ثانيااة، اآلن ألنااه ي ؛الهاادف الاا   ماان أجلااه أوردت مثاال  اا ا الكاالم مماا اهماات

 أنتم تبون شرع تحليلا وتجصيلا أو إجمالا؟ 
 لالب: ............
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 .  ا للب كثير من اسبوان أن نحلل الكتاب تحليالً 
 لالب: ...........
مثال  ،جاادةالوال باد أن نمشاا علاى  ،ألن الفاعدة التا ةعد ا الشيخ تلزمنا بها ا ؛نحتاج إلى إثبات

 ؟يه مدبل ألحد، اكالمنا
 لالب: ............

تفسيم الصجات إلى  اتية واعلية وببرعة   ه مساألة ثانياة  ا ا متعلا  بالصاجات، لكان حينماا يفاو  
وحينما يرد على ألسانة بعال  ،الكالم اا الصجات ارع عن الكالم اا ال ات :-رحمه هللا-الشيخ 

ن مثال  ا ا ال يمكان أن يفولاه الصااحابا إ : ال نفاو  ،و لاك ااا  ات اسلاهالعلمااا الا ات اسلهياة 
ااا ما  ب  -جاّل وعاال-صاجة العازم هلل  ،-جّل وعال-اله حكم الرا  مثل صجة العزم هلل  ؟بالرأ 

الفاعادة التاا ننللا  منهاا  ؟أو ال تثبات -جاّل وعاال-أ ل السنة يبتلجون  ل تثبت صجة العازم هلل 
 ،-عليااه الصااالة والسااالم-و أثبتااه لااه رسااوله أ ،إال مااا أثبتااه لنجسااه -جااّل وعااال-أننااا ال نثباات هلل 

جااّل -تبحااس اااا نصااو  الكتاااب والساانة مااا تجااد إضااااة الساانة المراوعااة إثبااات صااجة العاازم هلل 
ألناه  ؛-جاّل وعاال-أناه ال نثبات صاجة العازم هلل  :األو  :وشيخ اسسالم سال الفاولين ةاا  ،-وعال

و و األصم أننا نثبات صاجة العازم  :الثانا -عليه الصالة والسالم-لم يرد عن هللا وال عن رسوله 
اعازم هللا » :منهاا ةاو  أم سالمة ااا صاحيم مسالم ااا كتااب الجناايز او كار آثاارً  ،-جّل وعاال-هلل 

اهال  ،  ا مما ال يدرك بالرأ  اله حكام الراا  :ةا  ؟مثل   ا بكالم صحابا ل نثبت  «لا افلتها
 -جااّل وعااال-المفصااود أننااا إ ا أضااجنا هلل  ،لااهو لااك اااا  ات اس ،نفااو  مثاال  اا ا الكااالم ايمااا جاااا

مان الفارآن  واا   ا اا الانج  وجادنا دلايالً  ،انحتاج إلى دليل اا   ا ؛مثلما أضجنا له نج  ،ا اتً 
 .-جّل وعال-نحتاج إلى دليل من السنة على إضااة ال ات إلى هللا 

 لالب: ........
ال ماا مان ل  ،جا  إال لاه معناى نباد  الكاالم برديا  ماا يجااالمعانا ما يمكن أن ترد  نا ياا أباا وا 

 ،اللجاا  ال بااد أن نثبتااه كمااا جاااا آيااات الصااجات تماار كمااا جاااات عنااد أ اال العلاام ماا  أن لهااا معااان
انحتااج إلاى ثبوتاه مان المرااوع ةاو  الصاحابا  ؛المارادف علياه لاوازم ماا تادر   ،لكن تبد  المرادف

-هلل  ا  باالرأ  وال يمكان أن يثبات الصاحابا  اتًان مثال  ا ا ال يفااإ :و لك اا  ات اسله إ ا ةلناا
 :اله حكم الرا  مثلما ةالت أم سلمة -عليه الصالة والسالم-إال وةد سمعها من النبا  -جّل وعال

وال يمنا  يااا إباوان أن يكاون ااا البباار  حااديس اياه إثباات  ات يعناا مااا  ،«ااعازم هللا لاا افلتها»
ألننا اا البداياة ال باد أن ن سا  صام  ؛أصيل لمثل   انحتاج إلى تالكن   ا مجا  بحس  ،يمن 

يعنااا لاااو نفرنااا إلااى العاازم ماان حياااس  ،أو ال؟ اشاايخ اسسااالم لمااا  كاار الباااالف اااا صااجة العاازم
-وهللا  ،العزم يكون بعد تاردد إ ا نفرنا ا اا المبلول مثالً  -جّل وعال-الصجة المجردة عن هللا 

علاى أناه  -جاّل وعاال-يأتا أن  ا ا مماا يثبات هلل وسا ،«وما تارددت ااا شااا» :جاا -جّل وعال
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 ،صجة أو على أنه جاا على سبيل المفابلة والمشاكلة و ا ه اللرعفاة كلهاا معروااة عناد أ ال السانة
عنادنا مساألة الا ات نحتااج إلاى إثباتهاا مان  ،على كل حا  يأتا ما يب   ا ا إن شااا هللا تعاالى

 المراوع نحتاج إلى إثباتها.
 ..لالب: .......

ااده شاايخ اسسااالم  :إلااى اآلن أنااا أةااو  رحمااه هللا -ال بااد ماان إثباتهااا باان  ُملااز م علااى ضااوا مااا ةع 
ن  من كتاب أو سنة  ل ما ثبت عن الصحابة اا مثل   ا له حكم ماا ورد عان النباا  -تعالى
ناااه يمكااان أن يفاااا  باااالرأ  ايكاااون لاااه حكااام المرااااوع إ :باعتباااار أن يفاااا  -علياااه الصاااالة والساااالم-
ألنهاا أماور ييبياة ال  ؛ألنا ةررنا اا أصل الفاعدة أننا ما عندنا مصادر إال الكتاب والسانة ؟يفبلا

ااإ ا ةاا   -علياه الصاالة والساالم-يدركها وال الصحابة ما يدركونها بعفولهم إال بتوةي  من النبا 
تاااج إلاااى نح :اااأةو  ،الصااحابا ةااوال ال ياادرك باااالرأ  عنااد أ اال العلاام معاااروف أنااه لااه حكاام الراااا 

ال اهو مشهور مستجيا مراوعً ا ملزمً البحس اا كتب السنة عل نا نجد شييً  ل اا ا نثبت به ال ات وا 
شيخ اسسالم الا   ةارر  ا ه الفاعادة نفاو  إ ا ثبتات  بما ايهم أ ل السنة، بما ايهمكتب أ ل العلم 

يعن هللا أمكن أن نبدلها و   ش المان ؟.ا 
 لالب: ..........
الكتااب يباا يبفاى كماا  جفة؟ مسحتها؟ ال، نحن لن نيير شيًيا،أنت كشلت الل ًيانحن لن نبد  شي

اال ماان البدايااة ماان  ،يياار ايااه حاارفالكتاااب لاان يُ  ، ااو لكاان المسااألة مسااألة رباال بالفواعااد التااا ت ص 
أجال إيااش؟ أن ننللاا  مان أسااا  متااين ونجهاام الفاعادة التااا ةعااد ا بهاا ه األمثلاة والنفاااير يااا أبااا 

علاى يارار  ا  كتاًبامان المعاصارعن أل ا اواحادً  عارل لاه بشااا، لكان لاو وجادنا ماثالً لن نت ،الكتاب
الكاالم صاحيم أو لاي   :نفو  ،ومن اسيمان باهلل اسيمان بما نعت هللا به  اته اا كتابه :  ا ةا 

-بصااحيم؟  اا ا نحاان نبحااس علااى الاادليل يااا أبااا علشااان إيااش؟ ننللاا  ممااا ةاارره شاايخ اسسااالم 
علياه الصاالة -الرساو   ،-صالى هللا علياه وسالم-وبما وصجه باه رساوله محماد  -ىرحمه هللا تعال

عان نبياه  -جاّل وعاال-وةاد نجااه هللا  ،عليه -جّل وعال-ال يعلم الييب إال ما أللعه هللا  -والسالم
لكااان إ ا  ،وال يعلااام اليياااب إال هللا ،عااان نجساااه -علياااه الصاااالة والساااالم-معرااااة اليياااب ونجااااه نبياااه 

ولا ا جااا ااا  ؛على شاا وألل  األمة عليه عرانااه مان لرعفاه -جّل وعال- ا أ ْلل عه هللا ل  ، إُأل
عليااه - اال يمكاان أن يعاارف النبااا  ،«أو اسااتأثرت بااه اااا علاام الييااب عناادك» :األسااماا الحساانى
أو اساتأثرت باه ااا علام اليياب »من األسماا الحسنى مما ةاا  عناه  ا ا الكاالم  -الصالة والسالم

وبماا  ،ياوحى ببرنا علينا التسليم ال ينلا  عان الهاوع إن  او إال وحاا  لكن إ ا أُ  ،مكنال ي «عندك
ماان يياار تحرعاا  وال تعلياال وتحرعاا  الشاااا  ،-صاالى هللا عليااه وساالم-وصااجه بااه رسااوله محمااد 

ا ويحراه الكاتب إ ا أراد أن يكتب يميل الفلم أحيانً  ؟كي  تحرع  الفلم ،ةالوا كتحرع  الفلم ،إمالته
وتحرع  الكالم و و إمالته عن ةصد المتكلم إمالتاه والميال باه والعادو  عان  ،كتحرع  الفلم ،ثانية
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ااال نميال كاالم هللا  ؛وجاا اا وص  أ ل الكتااب أنهام يحرااون الكلام عان مواضاعه ،ةصد المتكلم
ألن التحرعا  جااا إثباتاه  ؛ينجاا التحرعا  -رحماه هللا تعاالى-عن مراده و نا الشيخ  -جّل وعال-

ويياروا كاالم  ،يحرااون الكلام عان مواضاعه ،ااواةوم حادوا عن اللرعا  وماالوا عان الجاادة وحر  عن 
اااوا اااا أديااانهم -جااّل وعااال-وأثباات هللا  -جااّل وعااال-هللا  لوا وحر  و ناااك  ،أن اليهااود والنصااارع بااد 

وأن  ،ةصااة تثباات ماا  مااا ثباات ماان نصااو  الكتاااب والساانة أن  اا ا الاادين محجااو  عاان التحرعاا 
وا  ا  ،جااا يهاود  إلاى يحياى بان أكاثم الفاضاا ،ن ال يأتيه البالل من بين يدياه وال مان بلجاهالفرآ

يحياى بان أكاثم  ،ةرأتم اا كتاب األدب عان  ا ا الفاضاا أساأتم باه الفان وُنساب إلياه مماا يبارأ مناه
 ماا :افا  له ،جااه اليهود  اعرل عليه اسسالم الم يسلم بعد سنة كاملة جاا إليه وأعلن إسالمه

أناا ااا  ا ه السانة باال  االثناا عشار شاهر أحضارت التاوراة ونسابت  ،ال :ةاا  ؟أسلمت ةبل سنة
اعرضاتها ااا ساول الاور اةين مان اليهاود  ،وةدمت وأبارت وزدت ونفصات ،وحرات ايها امنها نسبً 

وصانعت اياه مثال  اسابً ثم بعد  لك عمدت إلى اسنجيل انسابت مناه نُ  ،اتبل جو ا منا واعتمدو ا
ت بالتوراة زدت ونفصت وحرات وييرت وبادلت وةادمت وأبارت وعرضاته علاى النصاارع ما صنع

ا رت ااا حاروف يسايرة جادً ويّيا اثم عمدت إلى الفرآن انسبت منه نسبً  ،اا سوةهم اتبلجوه منا
 ،وعرضااته اااا سااول الااوراةين ماان المساالمين اكاال ماان اتحااه رماااه اااا وجهااا اونساابت منااه نساابً 

و كار لاه  ،حج يحيى بن أكثم واجتم  بسجيان بان عييناة .ن إسالمهاعرات أن   ا الدين ح  اأعل
  ا اا الفارآن منصاو  علياه اليهاود والنصاارع اساُتحجفوا اماا حجفاوا والفارآن تاولى  :الفصة ةا 
با لب لحافظون } :هللا حجفه  وال يستلي  أحد أن ييير ايه وعبد  ما يمكن.  {وا 

 ،ابههم ماان شااابههم مماان ينتسااب إلااى  اا ا الااديندياادن اليهااود والنصااارع وشااااال شااك أن التحرعاا  
ويااأتا  كاار أنااواع التحرعاا   ،وحااادوا باا لك عاان الصااواب ،احراااوا اااا األلجااا  وحراااوا اااا المعااانا

  .بأمثلته إن شاا هللا تعالى
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وهللا أعلم


